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Ук ра їнський (угорсько го по хо
джен ня) вче нийбо та нік, ден
д ро лог, пе да гог; док тор біо ло
гіч них наук (1973), про фе сор 
(1974), по чес ний член Ук ра
їнсько го бо та ніч но го то ва рист
ва (1997), член За кар патсько го 
Угорсько го нау ко во го то ва
рист ва. 

Нав чав ся в Му ка чівській гім 
на зії, де по зна йо мив ся з А. Мар 
 гіт та єм, ви кла да чем фі зи ки та 
ма те ма ти ки, який у віль ний час 
за ймав ся бо та ні кою і за лу чав 
сво їх уч нів до вив чен ня рос лин. 

Спіль ні ек спе ди цій ні ви їз ди у по даль шо му впли ну ли на 
нау ко ву твор чість С.С. Фо до ра, вже у ви пу ск но му кла сі 
гім на зії він під го ту вав ре фе рат на тему "Про бле ми ви
ко ристан ня по ло нин Під кар патської Русі". Нав чав ся 
в Празько му уні вер си те ті (1926–1931), де його пе да го
га ми були бо та ні ки М. Дейл і К. До мін, по за кін чен
ню під го ту вав ди плом ну ро бо ту на тему "Фло ра Пан
нонської ни зо ви ни (Аль фельд)". 

З 1934 р. роз по чав тру до ву ді яль ність ви кла да чем 
гео гра фії і при ро до знавст ва в Уж го родській ре аль ній 
гім на зії, по тому – в Угорській ко ро лівській гім на
зії для дів чат. У 1942 р. при зва ний до угорської ар мії, 
де слу жив у під роз ді лі ра діозв'язку. По вій ні ви кла дав 
біо ло гію в уж го родській се ред ній шко лі, а з 1946 р. у 
но воство ре но му Уж го родсько му дер жав но му уні вер
си те ті пра цю вав нау ко вим спів ро біт ни ком, ди рек то
ром бо та ніч но го саду, асистен том, до цен том та про фе
со ром, ку ра то ром нау ко во го гер ба рію UU. Від по чат ку 
ро бо ти в уні вер си те ті здій снив чис лен ні ек спе ди ції по 
За кар пат тю, зі брав ба га тий гер бар ний ма те рі ал. Його 
кан ди датська ди сер та ція "Ден д роф ло ра За кар пат тя 
і шля хи її зба га чен ня" (1966) під ке рів ництвом проф. 
О.Л. Липи бу ла при свя че на до слі джен ню міс це вих 
та ін тро ду ко ва них де рев і ча гар ни ків ре гіо ну. У док
торській ди сер та ції "Фло ра За кар патья и воз мож ности 
ее ис поль зо ва ния в на род ном хо зяйст ве" (1973) ав тор 
роз гля нув по хо джен ня та ета пи фор му ван ня фло ри 
ре гіо ну, вста но вив ви до вий склад, здій снив ра йо ну
ван ня. От ри ма ні ре зуль та ти були по кла де ні в ос но ву 
мо но гра фії "Фло ра За кар пат тя" (1974), в якій вче ний 
на вів 2613 ви дів су дин них рос лин. 

Опи сав нові для нау ки так со ни: Poa annua L. var. 
petrogena Fodor, Leucojum vernum L. var. triflorum Fodor, 
Erythronium dens-canis L. subsp. albida Fodor, Achillea 
lingulatа Waldst. & Kit. var. latifolia Fodor, Gentiana 

ciliata L. subsp. alpina Fodor, Lathyrus tuberosus L. var. 
ujgorodiensis Fodor, L. pratensis L. subsp. multiflorus 
Fodor, Rosa corymbifera Borkh. var. margittaiana Fodor, 
Salix matsudana Koidz. f. tortuosa Fodor, Cardamine 
arenosa (L.) Hayek subsp. silvestris Fodor, Viola odorata L. 
var. ujgorodiensis Fodor, Corylus avellana L. var. pectinata 
Fodor, Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch subsp. 
subalpinus Fodor, але вони є не ва лід ни ми. 

Ра зом з про фе со ром В.І. Ко мен да рем до слі джу вав 
про це си від тво рен ня верхньої межі лі су, яка змі ще на 
під дією ан тро по ген но го фак то ра, роз ро бив спо со би 
від нов лен ня, на які от ри мав па тент. 

С.С. Фо дор є ав то ром і спів ав тором по над 100 пуб
лі ка цій, се ред них най ві до мі ші "Рос лин ність За кар
патської об лас ті СРСР" (1954), "Фло ра За кар пат тя" 
(1974), "Ек зо ти Кар пат" (1985), "Бо та ніч ні скарб ни ці 
Кар пат" (1990). 

Вче ний роз ро бив і ви кла дав кур си "Бо та ні ка" (ви щі 
рос ли ни), "Міс це ва фло ра","Сис те ма ти ка ви щих рос
лин","Ево лю ція ви щих рос лин" і "Ве ли кий прак ти кум 
з бо та ні ки", був нау ко вим ке рів ни ком ба гатьох ди
плом них і кур со вих ро біт, кан ди датських ди сер та цій. 

Сте пан Сте па но вич Фо дор про во див ве ли ку гро
мадську ді яль ність, був чле ном ред ко ле гії жур
на лу "Tiscia" (Се гед, Угор щи на), ке ру вав сек ці єю 
"Пам'ятки при ро ди" За кар патської об лас ної ор га ні
за ції Ук ра їнсько го то ва рист ва охо ро ни при ро ди та 
Уж го родсько го від ді лен ня Мос ковсько го то ва рист ва 
до слід ни ків при ро ди.

На честь С.С. Фо дора опи са но но вий вид Crepis 
fodorii Pénzes. У 2007 р. в Уж го ро ді на його честь 
про ве де но юві лей ну кон фе рен цію, ви да но юві лей
них збір ник "A Kárpátok büvöletében élt. Fodor István 
botanikus centenáriúmi emlékkönyve". На бу дин ку, де 
меш кав Сте пан Сте па но вич, від кри то ме мо рі аль ну 
дош ку, його ім'ям на зва но Нау ко водо слід ний центр 
За кар патсько го угорсько го інсти ту ту іме ні Фе рен ца 
Ра ко ці ІІ (м. Бе ре го во).
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